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آثار سینمایی خلعتبری در«هزار و یک شب»
ارکستر مجلسی«رسا» به رهبری بهنام ابوالقاسم ،کنسرت
«هزار و یک شب» را به روی صحنه می برد .در این کنسرت
که در دو بخش اجرا می شود آثاری از آخرین ساختههای
فردین خلعتبری برای سینما ارائه خواهد شد .به گزارش
مهر ،پدرام فریوسفی نوازنده ویولن ،نوازندگی سولو را
عهدهدار خواهد بود که در این اجرا شخصیتی ویژه برای
ساز او در نظر گرفته شده است .در
این اجرا برای اولین بار اشعاری
از آخرین آثــار مرحوم افشین
یداللهی ارائه خواهد شد.

شاعران ،سفیران صلح اند
«نور و نان» عنوان ترجمه روسی پنج کتاب عرفان نظرآهاری
است.نویسنده«لیلینامتمامدخترانزمیناست»شاعران
را سفیر صلح و آرامش دانست و به مهر گفت «:شاید ادبیات
راهی باشد برای آشنایی و آشتی و دوستی چراکه شاعران،
سفیران صلحاند اگر سیاستمداران بگذارند .کلمات
من این بــار ،در روسیه به دســت بانویی
خردمند ،یعنی «یولیا فئودرووا»
که دکترای فلسفه جهان اسالم
داردومتخصص مفاهیمفلسفی
منطق الطیر عطار نیشابوری
است ،لباسی نو پوشیده
و جانی تازه یافته اند».

ماجرای کشف رضا صادقی توسط امین تارخ

رضاصادقیهمزمانباسالروزتولدشدربرنامه«فرمولیک»
حضوریافت.نکتهجالبدراینبرنامهآیتمیبودکهدرآنامین
تارخدربارهکشفرضاصادقیگفت 12-13«:سالپیشبود
که در هتلی در بندرعباس آقای صادقی به همراه نوازندگان
اجرایموسیقیداشتند.بعدازپایاناجراکنارصحنهرفتمو
بهآقایصادقیگفتمشمادرشهرستان
چه میکنید؟ اگر به تهران بیایید
قطعا موفق میشوید .یک سال و
انــدی بعد او به تهران آمد و
رضــا صادقی شد که
شمامیشناسید».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

کنسرت مهران مدیری
در برج میالد تمدید شد

گفت و گوی استاد شهرام ناظری درباره کنسرت خیابانی

چهره ها

برگزاریکنسرت درفضاهای شهری شدنی نیست
گروه ادب و هنر -استاد ناظری یکی از خوانندههایی است که از روزهای ابتدایی که موضوع کنسرت خیابانی
مطرح شد ،به آن واکنش نشان داد .او ابتدا اعالم کرد که کنسرت خیابانی نمیتواند مشکالت مردم جامعه را
برطرف کند ولی بعد پیشنهاد وسوسهانگیز اجرا در ورزشگاه صدهزارنفری آزادی را مطرح کرد .استاد ناظری
که همچنان به برگزاری کنسرتهای خیابانی امیدی ندارد ،در گفتوگو با روزنامه صبا در این باره صحبت کرده
است که این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

▪اســتاد! آیا ماجرای کنســرت در فضــای باز را که پیشــتر
اعالم کــرده بودیــد و اصــا پیشــنهاد ورزشــگاه صــد هزار
نفــری آزادی را مطــرح کردیــد و متقاضــی آن بودیــد ،بــه
طــور رســمی پیگیــری کــرده ایــد یــا خیــر؟

بلــه .ولــی طبیعتــا همــان طــور کــه پیشــتر هــم اعــام کــردم
خیلــی دورنمــای درســت و روشــنی از ایــن موضــوع نــدارم؛
ولــی مــا هــم مثــل شــما منتظریــم ببینیــم مســئوالن چــه مــی
کننــد کــه اگــر بشــود فــی نفســه اتفــاق خوبــی اســت .البتــه
مــن دربــاره برگــزاری کنســرت در فضــای بــاز چشــمم خیلی
آب نمــی خــورد کــه ایــن اتفــاق شــدنی باشــد و بــه نظــر مــی
رســد شــعاری بیــش نیســت یعنــی در حــد همــان حــرف
اســت؛ نظــر مــن بیشــتر روی همــان ورزشــگاه صــد هــزار
نفری آزادی اســت کــه بــرای کنســرت در اختیار مــا بگذارند
تــا اجــرا بــه یــک مــکان نامعلــوم و موهــوم موکــول نشــود .بــه
ایــن معنــا کــه در یــک مــکان معلــوم بــا تعــداد افــراد مشــخص
برگــزار شــود.
▪دو روز پیــش کــه بــا مدیــر کل دفتــر موســیقی صحبــت
مــی کردیــم ،مــی گفتنــد کــه هنرمنــدان بایــد نامــه ای از
مدیریت مــکان مــد نظــر یــا خــود شــهرداری ارائه کننــد تا
مــا هــم بــه ســرعت بــرای صــدور مجــوز اقــدام کنیــم .شــما
یــا شــرکت برگــزار کننــده کنســرت تــان ،آیــا اقدامــی در
ایــن زمینــه انجــام داده ایــد؟

پیشــتر هــم گفتــم؛ مــن بــا صحبــت هایــی کــه انجــام داده و
بررســی هایــی کــه کــرده ام فکــر مــی کنــم فعــا ایــن موضوع
یعنــی برگــزاری کنســرت در فضاهــای بــاز و شــهری شــدنی
و امــکان پذیــر نیســت؛ چــون معمــوال ابتــدا بــه ســاکن همــه
مــی گوینــد کــه موافــق هســتیم و ایــن اتفــاق امــکان پذیــر
اســت و چنیــن و چنــان ،ولی حتــی اگــر خــود وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی هــم موافقــت کنــد ،امــکان دارد نهادهــا و
ســازمان هــای دیگــر مخالفــت کننــد .ایــن در حالــی اســت
کــه دوســتان دفتــر موســیقی و وزارت ارشــاد و بــه ویــژه
مدیریــت جدیــد نشــان داده انــد کــه در ارتبــاط بــا موســیقی
حســن نیــت دارنــد ولــی برخــی امــور از اراده ایشــان هــم
خــارج اســت.
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▪بــا توجــه بــه ایــن کــه کمتــر پیــش آمــده اســت مــردم
بــه ایــن شــکل رهــا و آزاد و در فضــای بــاز ،موســیقی را از
نزدیــک لمــس کننــد ،فکــر مــی کنیــد تاثیــر آن روی مــردم
چگونــه باشــد و چــه پژواکــی در میــان مــردم داشــته
باشــد؟

تاثیــرش روی مــردم را واقعــا نمــی دانــم امــا بــاز هــم تاکید می
کنــم کــه دورنمــای مطلوبــی از ایــن موضوع نــدارم .اگــر مردم
چنیــن برنامــه هایی را دوســت داشــته باشــند مــا هم بــا کمال
میــل حاضــر هســتیم بــرای شــان اجــرا کنیــم؛ چــه چیــزی
بهتــر از ایــن مــی توانــد بــرای یــک هنرمنــد باشــد؟ ولــی مــن
بــه شــخصه نظــرم ایــن اســت کــه کنســرت خیابانــی در ایــران
و در شــرایط حاضــر معنــی اش چیســت؟ آیــا بهتــر نیســت در
یــک ورزشــگاه بــزرگ باشــد کــه هــم مــردم صندلــی داشــته
باشــند و هــم ،همــه چیــز مرتــب و منظــم باشــد؟ ضمــن ایــن
که ایــن گونــه دیگــر حالــت خیابانــی هــم نخواهــد داشــت .اما
پژواکــش در میــان مــردم را بایــد روان شناســان اجتماعــی یــا
جامعــه شناســان به طــور دقیــق بگوینــد چون مــن هیــچ کدام
از ایــن تخصــص هــا را نــدارم .یعنــی نــه روان شــناس هســتم و
نه جامعــه شــناس .از ســوی دیگــر خود شــما بــه خوبــی ایران،
مردمش و شــکل و شــمایل جامعه و وضعیــت اجتماعی فعلی
را مــی شناســید و الزم نیســت دیگــر مــن چیــزی بگویــم...
بنابرایــن مــن در ایــن مــوارد چیــزی نگویــم بهتــر اســت.
▪مــا همچــون یــک مطالبــه از شــما بــه عنــوان هنرمنــد
مــی خواهیــم کــه شــما بــه طــور رســمی اقدامــش را انجــام
دهیــد .مطالبــه زیــادی اســت؟

نــه مطالبــه زیــادی نیســت .مــا هــم اقــدام مــی کنیــم و فکــر
مــی کنــم وزارت ارشــاد هــم حرفــی و ایــرادی نداشــته
باشــد ولــی بــه احتمــال زیــاد نهادهــای دیگــری هســتند
کــه ایراداتــی وارد مــی کننــد و ممانعــت هایــی بــه وجــود
مــی آورنــد.
▪بــه امیــد خــدا اگــر دفتــر موســیقی مجــوزش را صــادر
کنــد ،نهادهــای دیگــر هــم همــکاری مــی کننــد.

مــا کــه همــه تالشــمان همراهــی بــا مــردم بــوده ،هســت

همان طور که پیشتر
هم اعالم کردم خیلی
دورنمای درست و
روشنی از این
کنسرت های خیابانی
ندارم؛ ولی ما هم مثل
شمامنتظریمببینیم
مسئوالن چه
می کنند که
اگر بشود
فینفسه
اتفاق خوبی
است .البته
درباره برگزاری
کنسرت در فضای
باز چشمم خیلی
آب نمی خورد که این
اتفاق شدنی
باشد و به نظر
می رسد
شعاری بیش
نیست

و خواهــد بــود و از خدایمــان اســت کــه آن نهادهــای دیگــر
هــم همراهــی کننــد .امــا بارهــا و بارهــا بــا مجــوز ارشــاد در
مــکان هــای مختلــف خواســتیم کنســرت برگــزار کنیــم ولــی
بــه مــا اعــام شــده کــه مجــوز ارشــاد را قبــول نداریــم و نبایــد
مجــوز مــی داده اســت و گفتــه انــد از ایــن جــا برویــد .آن هــا
ایــن مجوزهــا را قبــول ندارنــد ،از ایــن روســت کــه مــی گویــم
خیلــی دورنمــای خوبــی از ایــن موضــوع نــدارم .معلــوم اســت
کــه خودمــان خوشــحال مــی شــویم چنیــن برنامــه هایــی را
برگــزار کنیــم.
▪ از آثــار جدیدتــان چــه خبــر؟ یــادم هســت اعــام کــرده
بودیــد کــه مشــغول یــک پــروژه مهــم هســتید و چنــد اثــر
آمــاده انتشــار داریــد ،درســت اســت؟

بلــه ،فعــا مشــغول هســتیم .اگــر
دل و دمــاغ و حــس و حالــی
باشــد ادامــه اش مــی دهیــم
تــا ببینیــم بــه کجــا مــی رســد.
شــرایط اگــر مناســب باشــد
آن برنامــه هایــی کــه بــه
دنبالــش هســتیم انجــام
مــی شــود و آثــار بــه دســت
و گــوش آن هایــی کــه بایــد
برســد ،مــی رســد.

...
اخبار

«کامکارها» در تهران ،کردی می خوانند
گروه موسیقی «کامکارها» به
مدیریتهنریهوشنگکامکار
روز سه شنبه سیزدهم شهریور
مــاه تــازه ترین کنسرت خود
را در تــاالر رویــال هال برگزار
می کند .در این کنسرت که با
عنوان «بیابان بی کران» روی
صحنهمیرود،قطعاتیبادوزبانفارسیوکردیبهمخاطبان
ارائهخواهدشد.دربخشفارسیکنسرت،قطعهایازاردوان
کامکار« ،بیابان بی کران» با شعری از موالنا ،آهنگ سازی
ارسالن کامکار و خوانندگی ارسالن کامکار و هانا کامکار،
«در فــراق» با شعری از پیام بهتاش به آهنگ سازی حسن
کامکار و خوانندگی ارسالن کامکار و هانا کامکار« ،خانه ام
ابری است» با شعری از نیما یوشیج ،آهنگ سازی ارسالن
کامکار و خوانندگی ارسالن کامکار و مریم ابراهیم پور« ،به
یادمادر»بهآهنگسازیارسالنکامکاروخوانندگیارسالن
کامکارومریمابراهیمپوراجرامیشود.بهگزارشمهر،گروه
«کامکارها» در بخش کردی که به خوانندگی بیژن کامکار
برگزار می شود ،قطعات «کادله شتاوان»« ،گلی نیشان»،
«گالویژ و سنجابه»« ،قاسم خان»« ،دره یارم» و «ده سره به
لنگ»رااجرامیکنند.

کمیته«نوبل»راعوضکنید
بــنــیــاد «آلــــفــــرد نـــوبـــل» از
فرهنگستان سوئد خواست تا
مسئولیت اعطای جایزه نوبل
ادبیات را به یک کمیته جدید و
مستقلواگذارکند.بنیادنوبل
براینباوراستکهفرهنگستان
سوئددیگرصالحیتالزمرابرایاعطایمهمترینجایزهادبی
جهان ندارد و باید اعضایی جدید و مستقل از فرهنگستان به
صورت موقت برنده نوبل در شاخه ادبیات را انتخاب کنند.
درماهنوامبرسالگذشته«،ژانکلودآرنالت»همسر«کاترین
فروستنسون» ،عضو آکادمی و یکی از داوران مخفی نوبل با
شکایت ۱۸زنبهاتهامسوءاستفادهجنسیروبهروشدوپس
از انتشار این اخبار« ،فروستنسون» نیز از آکادمی نوبل کنار
گذاشته شد .همچنین «سارا دنیوس» رئیس هیئت انتخاب
آکادمی نوبل ادبیات در واکنش به این اتفاقها استعفا کرد.
به گزارش مهر ،در نهایت ماجرای این رسوایی های اخالقی
موجب شد اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال  ۲۰۱۸لغو
شودوبهجایآندرسال ۲۰۱۹دوبرندهنوبلادبیاتمعرفی
شوند،اماباصحبتهایرئیسبنیادنوبل،برگزاریاینجایزه
درسالآیندهنیزدرهالهایازابهامقراردارد.
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